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Tisztelt Polgármester Úr!
A 2018. december 9-én hatályba lépő 2018/2019. évi menetrenddel bevezetett, 2018 nyarán felmerült
változásokról az alábbi információkat állítottuk össze.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a vasúti menetrend az alábbi linkről érhető el:
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/2018-2019._evi_belfoldi_kozforgalmu_menetrend_1110.pdf.

A 16 sz. Hegyeshalom–Csorna–Szombathely vasútvonalat érintő legfontosabb változás, hogy a budapesti
közvetlen kapcsolatot adó InterCity-közlekedés fejlesztésre kerül. Az esti időszakban új, 918 sz. InterCity
vonat közlekedik a fővárosból Szombathelyre, Csornáig a 938 sz. soproni InterCityvel egyesítve, mely Budapest-Keletiből 19:10—kor indul, Répcelakra 21:32-kor érkezik. Az új vonatnak köszönhetően Budapestről 19
óra után is lesz lehetőség átszállásmentesen a térségbe utazni.
Másik fontos változás, hogy reggel a Szentgotthárdról induló 919 sz. és a Sopronból induló 939 sz. InterCity
vonatok csornai egyesítés nélkül, rövidebb menetidővel, külön menetvonalon fognak közlekedni Budapestig. Ezzel egyidejűleg a kétórás alapütemen felüli 919 sz. InterCity megállási rendje is megváltozik, Szombathely és Budapest között csak Csorna és Győr állomásokon áll meg, ennek köszönhetően jelentősen csökken
a menetideje.
A zsúfolt Győr–Budapest szakaszon a megfelelő menetvonal biztosítása érdekében a győri indulási időpont
kötött, emiatt – a 6 perccel korábbi szombathelyi induláson felül – további 2 perc menetidő-megtakarítás
volt szükséges a Szombathely–Győr szakaszon, ahol emiatt egy megállást ki kellett venni. A csornai megállás
megtartása mellett az alábbi érvek szóltak:





a répcelaki megállás fenntartása csak Répcelak és térsége számára jelent előnyt, míg a csornai
megállás fenntartása (átszállással) a 39829 sz. vonat által kiszolgált többi település – pl. Beled város
– számára nyújt a mainál lényegesen kedvezőbb budapesti eljutást
a csornai megállás megtartásával biztosítható a reggeli gyors, átszállásos eljutási lehetőség Szombathely felől Pozsony felé
a 919 sz. InterCity vonat a Csorna-Győr közötti regionális forgalomban is részt vehet, ezzel csökkentheti a reggeli 9939 sz. Sopron-Győr vonat terheltségét.

Ez azt jelenti, hogy az új menetrendben a Szombathelyről 5:12-kor induló 39829 sz. vonatról (kivonat: Hegyfalu 5:43, Vasegerszeg 5:46, Vámoscsalád 5:49, Répcelak 5:59, Beled 6:07, Magyarkeresztúr-Zsebeháza
6:14, Szil-Sopronnémeti 6:17, Csorna érk. 6:26.) Csornán átszállási lehetőség lesz a 6:41-kor Budapestre
induló InterCityre, amely a maihoz képest 21 perccel korábban, már 8:28-kor beérkezik Budapest-Keleti
pályaudvarra. A csornai vonategyesítési művelet elmaradása várhatóan a menetrendszerűségi adatokra is
jótékony hatással lesz.

Ellenkező irányban, a délutáni időszakban a Budapestről 14:10-kor és 16:10-kor induló InterCity vonatokhoz
változatlan formában lesz biztosított az átszállás a Csorna-Szombathely személyvonatokra, ugyanakkor az
esti utolsó, 39828 sz. személyvonat egy órával korábban közlekedik, és Csornán a Budapestről 18:10-kor
induló InterCity vonathoz fog csatlakozást adni. (kivonat: Csorna ind. 20:08, Szil-Sopronnémeti 20:18, Magyarkeresztúr-Zsebeháza 20:21, Beled 20:28, Répcelak 20:35, Vámoscsalád 20:40, Vasegerszeg 20:43, Hegyfalu 20:47.).
Amennyiben további kérdése, észrevétele van, kérjük, keresse Irodánkat a fent megadott elérhetőségen.
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